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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne 

kajastab ameti finantsseisu 31. detsembri 2015. aasta seisuga õiglaselt ning et selle 

tehingud on seaduslikud ja korrektsed; 

2. julgustab Eurojusti pidama terrorismi, ebaseaduslikku kaubandust ja ebaseaduslikku üle 

piiri toimetamist ning küberkuritegevust jätkuvalt prioriteetseks; tunneb heameelt asjaolu 

üle, et liikmesriigid kasutasid järjest enam koordineerimisnõupidamisi ja 

koordineerimiskeskusi ning et nad peavad oluliseks kolmandate riikide suuremat 

osalemist ühistes uurimisrühmades; tunneb heameelt selle üle, et selliste kohtuasjade 

osakaal, milles liikmesriigid taotlesid Eurojusti abi, järjest kasvab ja suurenes 2014. 

aastaga võrreldes 23 %; on seisukohal, et selle eelarvet tuleks vastavalt suurendada; võtab 

teadmiseks Eurojusti eelarve täitmise kõrge määra, mis ulatus tema 2015. aasta eelarve 

(33,818 miljonit eurot) puhul 99,86 %-ni; 

3. peab kahetsusväärseks, et Eurojust märkis oma 2015. aasta aruandes, et korruptsioon ei 

kuulu liidu prioriteetide hulka; märgib, et see avaldus on vastuolus 90 

korruptsioonijuhtumiga, mille jaoks Eurojusti aastaaruande kohaselt 2015. aastal Eurojusti 

ekspertiisi taotleti (kaks korda rohkem juhtumeid kui 2014. aastal); märgib, et Kreeka, 

Rumeenia ja Horvaatia olid need riigid, mis korruptsioonijuhtumitega seoses kõige enam 

taotlusi esitasid; 

4. peab kahetsusväärseks, et Eurojustil oli raskusi eelarvevahendite kättesaadavusega juba 

varasemast teadaolevate struktuursete probleemide tõttu rahastamise valdkonnas; peab 

kahetsusväärseks, et Eurojusti saatnud finantsalase ebakindluse tõttu tuli mõned 

käimasolevad tegevused ja väärtuslik tehnoloogiaarendus edasi lükata; nõuab, et Eurojust 

ja komisjon lahendaksid teadaolevad struktuursed probleemid ning tagaksid tulevasteks 

aastateks nõuetekohase rahastamistaseme; 

5. märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise määr 

oli kõrge halduskulude puhul (21 %); tunnistab, et see oli peamiselt tingitud eelarvelisest 

ebakindlusest; peab kahetsusväärseks, et selline olukord tõi kaasa raskusi teatavate 

erilepingute täitmisel turva- ja majutusteenuste, IKT-projektide, riistvara hankimise ja 

hoolduse valdkonnas ning samuti uute ruumidega seotud konsultatsiooni- ja 

projektikulude puhul; tunneb heameelt, et Eurojust kavatseb raskustele vaatamata vältida 

mistahes põhjendamatuid ülekandmisi. 

6. peab kahetsusväärseks, et administratsioon ja sõltumatu ühise järelevalveasutuse liikmed 

ei avaldanud oma huvide deklaratsioone; nõuab, et need deklaratsioonid viivitamata 

avaldataks; palub, et Eurojust võtaks vastu praktilised juhendid institutsioonilise 

haldamise ja huvide konfliktide kohta vastavalt komisjoni poolt 2013. aasta detsembris 

avaldatud suunistele ning kehtestaks selged eeskirjad nn pöördukse efekti vastu; tuletab 

Eurojustile meelde, et tal tuleb võtta vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate 

kaitseks vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade 

artiklile 22c.  
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